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1. Στην αναλογιστική μελέτη που συνοδεύει το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα 
επικουρικής ασφάλισης έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια ώστε, μέσω της 
προσεκτικής επιλογής των διάφορων παραδοχών, να εμφανίζεται το νέο 
σύστημα ως βιώσιμο και προσοδοφόρο. Παράλληλα, από τα ίδια τα στοιχεία 
της αναλογιστικής προκύπτει ότι η Κυβέρνηση, δεδομένου ότι οι παραδοχές 
συμφωνήθηκαν με τον αρμόδιο Υφυπουργό, αποδέχεται ότι το σύστημά της 
δεν θα είναι καθόλου δημοφιλές. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι στο νέο σύστημα 
θα ενταχθεί μόλις το 20% των σημερινών ασφαλισμένων κάτω των 35 ετών, θα 
πειστούν δηλαδή να συμμετάσχουν μόλις 2 στους 10 νέους νυν εργαζομένους ή, 
αλλιώς, μόλις 168 χιλιάδες άτομα από τις 840 χιλιάδες των κάτω των 35 σημερινών 
εργαζομένων. Ακόμη, η ίδια μελέτη εκτιμά ότι η εθελοντική συμμετοχή όσων δεν 
έχουν υποχρέωση ασφάλισης σήμερα θα ανέλθει σε μόλις 5%, κάτι που προφανώς 
δεν συνάδει με το επιχείρημα της Κυβέρνησης ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι 
έχουν απογοητευτεί από το ισχύον ασφαλιστικό σύστημα και ότι το νέο σύστημα 
συνιστά ευκαιρία για εκείνους, γιατί τότε το ποσοστό αυτό θα έπρεπε να είναι 
σαφώς πολύ  μεγαλύτερο. 

Η παραδοχή της συμμετοχής μόνο του 20%, βέβαια, μειώνει σαφώς το κόστος 
μετάβασης και προφανώς επιλέχθηκε για να μην εμφανιστούν μεγαλύτερες 
χρηματοδοτικές ανάγκες έως το 2050, αφού το 80% των σημερινών ασφαλισμένων 
θα παραμείνει στο παλαιό σύστημα.
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2. Η ίδια η Εθνική Αναλογιστική Αρχή επισημαίνει ότι στο κόστος της μετάβασης 
για το παλαιό σύστημα, πέρα από την απώλεια εσόδων από τις εισφορές που πρέπει 
να καλυφθούν, πρέπει να συνυπολογιστεί και η εξασφάλιση ικανοποιητικών 
αποδόσεων των συσσωρευμένων εισφορών, που συνεπάγεται επιπλέον κόστος, 
αλλιώς οι συντάξεις του παλαιού συστήματος θα εκφυλιστούν: «Με τη ΜΗ είσοδο 
νεοεισερχόμενων πρωτοασφαλιζόμενων από 1/1/2022 και μετά, η βάση εισφορών θα 
μειώνεται σταδιακά από έτος σε έτος (αφού θα μειώνεται ο αριθμός των ασφαλισμένων, άρα 
και οι εισφορές) και συνεπώς η απόδοση των εισφορών σταδιακά θα καταλήξει αρνητική. 
Ως εκ τούτου, το συσσωρευμένο ποσό στη συνταξιοδότηση θα καταλήγει μικρότερο από το 
σύνολο των εισφορών που καταβλήθηκαν κατά τον εργασιακό βίο του ασφαλισμένου και 
οι νέες συντάξεις θα προκύπτουν κάθε έτος όλο και μικρότερες, ώσπου να εκφυλιστούν σε 
ελάχιστα ποσά. Επίσης, επειδή θα προκύπτει έλλειμμα ετησίως (το αλγεβρικό άθροισμα 
των εισφορών, της συνταξιοδοτικής δαπάνης, των λειτουργικών εξόδων και των εσόδων 
επενδύσεων θα είναι αρνητικό), δεν θα πραγματοποιούνται θετικές αναπροσαρμογές για 
τις υφιστάμενες συντάξεις στο σύστημα και αυτές θα χάνουν την αξία τους κάθε έτος, ώσπου 
και αυτών η αξία τελικά να εκφυλιστεί. 

Για να διατηρηθούν, λοιπόν, οι συντάξεις των ασφαλισμένων και των 
συνταξιούχων που θα παραμείνουν στο παλαιό σύστημα στο επίπεδο 
των συντάξεων του παλαιού συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης, 
πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι παράμετροι της νοητής απόδοσης 
και της αναπροσαρμογής των συντάξεων να λαμβάνουν ως τιμές αυτές 
του ανοιχτού νοητής κεφαλαιοποίησης συστήματος», δηλαδή τις τιμές 
προεξόφλησης των κεφαλαίων που θα επιτυγχάνονταν αν το σύστημα 
συνέχιζε να λειτουργεί ως έχει.

3. Η αντίδραση των Θεσμών στο σχέδιο της Κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση 
της επικουρικής σύνταξης ήταν κάτι παραπάνω από αναμενόμενη, καθώς ακόμα 
και τα πιο αισιόδοξα σενάρια για το επίπεδο των αποδόσεων που περιέχει 
αποκαλύπτουν ένα τεράστιο κόστος μετάβασης: 48-78 δισ. ευρώ για την περίοδο 
έως το 2070, δηλαδή, για να έχουμε μια δημοσιονομική προσέγγιση, μεταξύ 
27,5% και 43,3% του φετινού ΑΕΠ (176 δισ. ευρώ) ή μεταξύ 12,6% και 20,5% του 
δημόσιου χρέους της χώρας σήμερα (381 δισ. ευρώ - Οργανισμός Διαχείρισης 
Δημόσιου Χρέους: https://www.pdma.gr/el/debt-strategy-gr/public-debt-gr/
level-of-debt-gr). Με δεδομένα τα κρυφά κόστη της μετάβασης αυτής, είναι 
ορατός προφανώς για τους Θεσμούς ο κίνδυνος η υλοποίηση της μεταρρύθμισης
αυτής να ακυρώσει τα αποτελέσματα της όλης προσπάθειας που έχει κάνει η χώρα 
την τελευταία δεκαετία για τον περιορισμό του δημόσιου χρέους, δεδομένου ότι
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το κόστος της σωρευτικά αντιστοιχεί στο 1/5 του δημόσιου χρέους της Ελλάδας 
ή καλύτερα σε ολόκληρο το  PSI του 2012 και παραπάνω (51 δισ. ευρώ). Εν μέσω 
μάλιστα μιας πρωτόγνωρης πολυεπίπεδης κρίσης, λόγω της πανδημίας, που 
οδήγησε το χρέος να ξεπερνά το 216% του ΑΕΠ, τιμή που είναι και η υψηλότερη 
καταγεγραμμένη από το 2011. 
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Πηγή: Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 
https://www.pdma.gr/el/2012-02-24-17-16-31

4. Οι Θεσμοί, έχοντας την εμπειρία της ανάγνωσης αναλογιστικών μελετών 
και «πίσω από τις γραμμές», προφανώς επισήμαναν ότι το κόστος μετάβασης 
είναι μη συμβατό με τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, καθώς και ότι σε αυτό το 
κόστος δεν περιλαμβάνονται τα κρυφά αναλογιστικά κόστη της μεταρρύθμισης, 
που δεν είναι καθόλου αμελητέα και μάλλον «ξεχάστηκε» να αποτυπωθούν 
στην αναλογιστική μελέτη που δημοσιοποιήθηκε – ή έστω δεν μπόρεσαν να 
αποτυπωθούν. Μάλλον δεν έπεισαν, επίσης, τα υπεραισιόδοξα σενάρια για άμεση 
κάλυψη του δημοσιονομικού κενού που έχει υιοθετήσει η μελέτη του ΙΟΒΕ και 
απαιτήθηκαν και πρόσθετοι πόροι, πέρα από τη φορολογία. Συγκεκριμένα, θα 
εντόπισαν ότι η αναλογιστική μελέτη έχει πολλαπλά μεθοδολογικά προβλήματα 
(υπερβολικά μικρή συμμετοχή των σημερινών ασφαλισμένων έως 35 ετών, 
αισιόδοξα σενάρια αποδόσεων κ.ά.) και πολύ σημαντικά «κρυφά» κόστη, που 
απαιτούν εξασφάλιση χρηματοδότησης του όλου εγχειρήματος τόσο για την 
καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και χηρείας-ορφανικές, για τις οποίες 
προβλέπεται συμμετοχή του κράτους από το πρώτο έτος λειτουργίας του νέου 

https://www.pdma.gr/el/2012-02-24-17-16-31
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νέου Ταμείου, όσο για την εξασφάλιση της καταβολής των ελάχιστων εγγυημένων 
επικουρικών συντάξεων (εισφορές συν πληθωρισμός), σε περίπτωση μιας 
νέας χρηματοοικονομικής κρίσης, που υπάρχει ως σενάριο στο νομοσχέδιο. 
Πιο αναλυτικά, οι Θεσμοί προφανώς δεν βρήκαν συμβατό το σενάριο των 
σταθερών αποδόσεων του 3,5% ή του 4%, δεδομένου ότι ακόμα και η προβολή 
των μακροοικονομικών μεγεθών που περιέχει η ίδια η αναλογιστική μελέτη 
προβλέπει περιορισμένη ανάπτυξη (1,4% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο τα επόμενα 50 
έτη) και χαμηλό πληθωρισμό, της τάξης του 2%.

5.  Οι Θεσμοί μάλλον θεωρούν πιο πιθανή την προβολή την οποία έχει υιοθετήσει 
το Ageing Working Group για το Ageing Report του 2021, που έχει εκτιμήσει 
για τις αποδόσεις των κεφαλαίων των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων ότι 
το ονομαστικό επιτόκιο των αποδόσεων έως το 2035 θα είναι 2,56%, λόγω του 
γεγονότος ότι η μεταβολή του ΑΕΠ  θα κινείται σε χαμηλά επίπεδα κάτω του 
1%. Γεγονός  που δεν φαίνεται στις προβολές της Αναλογιστικής Αρχής να έχει 
συμπεριληφθεί στις παραδοχές των εκτιμήσεών της.  Ειδικότερα, η αναλογιστική 
μελέτη θα έπρεπε να έχει λάβει επακριβώς υπόψη το σενάριο του Ageing Report 
του 2021 και όχι να υπολογίζει σταθερή ονομαστική απόδοση επενδύσεων όλη την 
περίοδο. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό, γιατί την πρώτη δεκαπενταετία το 
νέο Ταμείο και οι νέοι ασφαλισμένοι θα σωρεύουν εισφορές χωρίς να λαμβάνουν 
σχετικές παροχές, με ιδιαίτερα χαμηλή απόδοση, της τάξης του 2,56%, ενώ στη 
συνέχεια βελτιώνεται η απόδοση στο 3,41% έως το 2070. Σύμφωνα με αυτό το 
σενάριο, δικές μας εκτιμήσεις διαπιστώνουν ότι το κόστος της μετάβασης θα 
διαμορφωθεί τελικά στα έως και 62 δισ. ευρώ έως το 2070. Κόστος σε κάθε 
περίπτωση μη συμβατό με τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις της χώρας.
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6. Το κόστος μετάβασης είναι απαγορευτικό στα περισσότερα από τα 4 σενάρια 
αποδόσεων που υιοθέτησε η Εθνική Αναλογιστική Αρχή βάσει του επιτοκίου 
προεξόφλησης (δηλ. της ελάχιστης αποδεκτής απόδοσης των εισφορών), 
που είναι αντιστρόφως ανάλογο με την αναγκαία υποστήριξη – δηλαδή όσο 
μικραίνει, τόσο μεγαλώνει η αναγκαία χρηματοδότηση, για να καταβληθεί κατά 
τη συνταξιοδότηση ίση σύνταξη, σε παρούσα αξία, αναλογικά με τις εισφορές 
που καταβλήθηκαν:

Το κόστος μετάβασης που εκτιμήθηκε κυμαίνεται από 48 έως 78 δισ. ευρώ. Η 
διακύμανση προκύπτει γιατί η παρούσα αξία διαφέρει σημαντικά, ανάλογα 
με το σενάριο, ως προς το επιτόκιο προεξόφλησης που ισχύει κατά τη στιγμή 
της συνταξιοδότησης, το οποίο σήμερα είναι 1,3%, και τα σενάρια που έχουν 
υπολογιστεί με 2,5%, 3,%, 3,5% και 4%. Όμως, ακόμη και στο πιο αισιόδοξο 
σενάριο, το κόστος μετάβασης είναι 48 δισ. ευρώ, ποσό ιδιαίτερα υψηλό για τα 
δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας. Με δεδομένο ότι οι αποδόσεις των αγορών 
δεν είναι εγγυημένες, η χώρα θα αναλάβει και ένα υψηλό δημοσιονομικό ρίσκο, 
με κίνδυνο το κόστος μετάβασης να αυξηθεί στο δυσμενές σενάριο στα 78 δισ. 
ευρώ, δηλαδή κατά 62,5%, γεγονός πολύ πιθανό, δεδομένης της εμπειρίας των 18 
χωρών που προχώρησαν σε σχετική μεταρρύθμιση και την ανέτρεψαν εντέλει, 
ακριβώς λόγω του υπερβολικά υψηλού στην πράξη κόστους μετάβασης. Δηλαδή 
και το κράτος και οι ασφαλισμένοι θα είναι σε πλήρη ανασφάλεια, ενώ οι ιδιώτες 
διαχειριστές σε πλήρη ασφάλεια, αφού τα κεφάλαια θα αυξάνονται σταθερά, 
εφόσον οι καταβολές (εισφορές) είναι δεδομένες, εγγυημένες και σταθερές 
(6% επί των αμοιβών), και οι αμοιβές τους επίσης από τις συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών.



7. Σημαντικό κόστος προκύπτει από το «κρυφό» αναλογιστικό χρέος μετά το 2070, 
που δεν αποτυπώνεται στην Αναλογιστική Μελέτη, η οποία επισημαίνει όμως ότι 
το 2070 θα παραμένουν στο παλαιό σύστημα 1,683 εκατ. συνταξιούχοι (πίνακας 
2), κάτι που συνεπάγεται ότι το κόστος μετάβασης επεκτείνεται κατά τουλάχιστον 
άλλα 20 έτη, έως ότου δηλαδή ο/η σημερινός/ή  εργαζόμενος/η 18 ετών που δεν 
θα επιλέξει να ενταχθεί στο νέο σύστημα να προσεγγίζει το προσδόκιμο ζωής του 
(86,4 για τους άνδρες, 90,3 για τις γυναίκες το 2070). Η καταβολή των συντάξεών 
τους γι’ αυτά τα επιπλέον έτη απαιτεί επίσης κρατική χρηματοδότηση, που 
αυξάνει το κόστος μετάβασης σημαντικά (κατά προσέγγιση και κατά μέσο όρο, 
κατά 0,6% του ΑΕΠ ετησίως). Το παραπάνω γεγονός συνεπάγεται, ανάλογα με 
τα σενάρια αποδόσεων, άλλα 20 έως 28 δισ. ευρώ «κρυφό» κόστος μετάβασης για 
την εκτός της περιόδου προβολής της Αναλογιστικής Μελέτης 2071-2090 περίοδο, 
που, λόγω μεθοδολογικών περιορισμών, ορθώς δεν εμφανίζεται στην μελέτη, αλλά 
που προφανώς οι Θεσμοί λαμβάνουν υπόψη τους.

8. Στην αναλογιστική μελέτη δεν γίνεται καμία αναφορά στο κόστος 
χρηματοδότησης των κατώτατων αναπηρικών συντάξεων και των κατώτατων 
συντάξεων χηρείας και ορφάνιας του νέου συστήματος, που τα πρώτα έτη θα 
πρέπει να χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
σύμφωνα με τα άρθρα 54 και 55 του νομοσχεδίου. Κόστος αναγκαίο για την κάλυψη 
του κινδύνου εργατικού ατυχήματος, αναπηρίας ή θανάτου, που είναι απαραίτητο 
να αναληφθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά μη 
αποτυπωμένο στην Αναλογιστική Μελέτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προβολή της Αναλογιστικής Μελέτης, παρουσιάζεται 
ότι τα πρώτα έτη έως το 2030 θα καταβάλλονται ελάχιστες συντάξεις αναπηρίας και 
χηρείας (κάτω από 1.000 συντάξεις), γεγονός που είναι συμβατό με τα δεδομένα 
της μικρής ηλικίας των ασφαλισμένων, αλλά μάλλον υποεκτιμημένο, δεδομένου 
ότι αναπηρικές συντάξεις καταβάλλονται στους ασφαλισμένους ακόμα και με 
μια μέρα εργασίας, αν προκύψει αναπηρία λόγω εργατικού ατυχήματος. Παρά 
το γεγονός αυτό, από το 2030 και μετά  προκύπτει ένα κόστος για τον κρατικό 
προϋπολογισμό για την καταβολή της κατώτατης σύνταξης αναπηρίας που θα 
ισούται με τη σύνταξη που προκύπτει από τις καταβληθείσες εισφορές για 15 έτη 
ασφάλισης με τον κατώτατο μισθό επί 

• 50% για ποσοστό αναπηρίας 50-66,9%, 
• 75% για ποσοστό αναπηρίας 67% έως 79,9% 
• 100% για ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω της.

Το κόστος αυτό δεν είναι αμελητέο και θα έπρεπε να αναφέρεται ρητά, διότι το 
2070 θα αφορά το 20% των συντάξεων.
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Αντίστοιχα, για τις συντάξεις χηρείας και ορφάνιας το κόστος αυτό επίσης δεν 
είναι αμελητέο και θα έπρεπε να αναφέρεται ρητά, δεδομένου ότι το 2070 το 14% 
των συντάξεων θα αφορά συντάξεις χηρείας και ορφάνιας. Σε κάθε περίπτωση, 
θα έπρεπε να υπάρχει αποτύπωση του κόστους, δεδομένου ότι δημιουργεί 
δημοσιονομικό κόστος και υπάρχει σαφής υποχρέωση αποτύπωσής του κατά την 
ψήφιση του νομοσχεδίου. 

Με δεδομένο ότι το μέσο ετήσιο κόστος που προκύπτει ανέρχεται στα 1.000 
ευρώ σε σταθερές τιμές, το ετήσιο κόστος θα κυμαίνεται, βάσει των προβολών 
της Αναλογιστικής Αρχής, από 25 εκατ. ευρώ το έτος τα πρώτα έτη έως και 142 
εκατ. ευρώ το 2070, όταν το σύστημα θα έχει ακόμα περιορισμένες συντάξεις 
χηρείας, και με εκτιμήσεις έως 400 εκατ. ευρώ, σε σταθερές πάντα τιμές, το 2100. 
Σύμφωνα με αυτά, το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 12 δισεκ. ευρώ. Κόστος που 
δεν αποτυπώνεται πουθενά. Κόστος αναγκαίο για την κάλυψη του κινδύνου 
εργατικού ατυχήματος, αναπηρίας ή θανάτου, που είναι, όπως είπαμε, απαραίτητο 
στο πλαίσιο της λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης και που δεν θα έπρεπε να 
έχει παραληφθεί, καθώς αφορά τις συντάξεις πάνω από 140 χιλιάδων ατόμων το 
2070 και 600 χιλιάδων το 2100.
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9. Στην αναλογιστική μελέτη δεν υπάρχει καμία εκτίμηση για το πιθανό κόστος, σε 
περίπτωση απωλειών, της καταβολής των εγγυημένων επικουρικών συντάξεων, 
που θα αντιστοιχούν στις συσσωρευμένες εισφορές «συν τον πληθωρισμό». Κόστος 
πολύ πιθανό σε μια νέα οικονομική κρίση, που θα θέσει σε κίνδυνο εκτίναξης 
το δημόσιο χρέος και που δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια, αλλά μόνο 
με σενάρια. Όμως είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κόστος, γιατί θα αφορά όλους 
τους συνταξιούχους εκείνης της περιόδου. Ενδεικτικά, στην κρίση του 2008, η 
Ιρλανδία κατέγραψε απώλεια στα κεφάλαια των κεφαλαιοποιητικών ιδιωτικών 
συντάξεων σχεδόν 38% και η Αυστραλία 27%, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι 
οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ όλων των περιουσιακών στοιχείων 
ιδιωτικής σύνταξης στις χώρες του ΟΟΣΑ, παρουσίασαν την τρίτη μεγαλύτερη 
πτώση, περίπου 26% (OECD:2010)1. Το κόστος αυτό είναι ιδιαίτερα μεγάλης 
σημασίας και η ανάληψη της ευθύνης καταβολής του από το κράτος είναι το 
βασικό επιχείρημα αφενός για να κριθεί συνταγματική η όλη μεταρρύθμιση και 
αφετέρου για να γίνει δελεαστική η συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτό. Σε 
καμία περίπτωση λοιπόν δεν μπορεί να μην υπάρξει, έστω και κατά προσέγγιση, 
μια εκτίμησή του κατά τη διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή. 

Η ίδια η Εθνική Αναλογιστική Αρχή με τα στοιχεία στην αναλογιστική μελέτη 
αποδεικνύει ότι, αν υπάρξει νέα περίοδος ύφεσης ή νέα χρηματοπιστωτική 
κρίση που θα επιφέρει μέση απόδοση επενδύσεων 3%, το σύστημα της νοητής 
κεφαλαιοποίησης που ισχύει θα δώσει καλύτερες συντάξεις από το νέο 
κεφαλαιοποιητικό σύστημα, κάτι που επιβεβαιώνει την επισφάλεια του νέου 
συστήματος, αφού το ισχύον σύστημα θα απέδιδε συντάξεις έως και 12,9% 
καλύτερες. Βέβαια, τα παραπάνω αντιστρέφονται αν η μέση απόδοση των 
επενδύσεων ξεπερνά το 4%, και το νέο σύστημα αποδίδει πράγματι μεγαλύτερες 
συντάξεις έως και 12,6% στο σενάριο των προβλέψεων της ΕΕ και μεγαλύτερες 
αυξήσεις σε σενάρια απόδοσης επενδύσεων άνω του 4%, περιπτώσεις όμως που 
απαιτούν μακροπρόθεσμη σταθερή ανάπτυξη και επενδύσεις με αποδόσεις. 
Πουθενά στο νομοσχέδιο δεν προκύπτει η πηγή χρηματοδότησης ούτε του 
κόστους της μετάβασης ούτε του κόστους των συντάξεων αναπηρίας και 
χηρείας-ορφάνιας. Μάλιστα, στο άρθρο 59 αναφέρεται ότι με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα 
ρυθμίζονται ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία κάλυψης της διαφοράς των 
πόρων από ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή με μια απλή υπουργική απόφαση θα 
καλυφθούν πάνω από 100 δισ. ευρώ…

1 OECD(2010), Pensions and the Crisis, at OECD Insights: From Crisis to Recovery, διαθέσιμο 
στο https://www.oecd.org/insights/fromcrisistorecovery.htm 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5884325/KS-BE-04-002-EN.PDF/ccfc8b5a-a45e-4444-b467-3d2e1cab8d7e 
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10. Το τελευταίο δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολο, δεδομένου ότι στο 
κεφαλαιοποιητικό σύστημα μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικές αποδόσεις, 
με γνώμονα όμως πάντα τη σύνεση στη διενέργεια επενδύσεων, καθώς πρόκειται 
περί συνταξιοδοτικών παροχών και οι ασφαλισμένοι είναι εκτεθειμένοι στον 
πιστωτικό κίνδυνο και στον κίνδυνο της αγοράς. Επίσης, οι επιδιώξεις για 
υψηλές αποδόσεις προαπαιτούν ώριμο σύστημα διαχείρισης των επενδύσεων 
και αξιόπιστο σύστημα ελέγχου, τα οποία απαιτούν, με τη σειρά τους, χρόνο 
για να εδραιωθούν, αφού, ακόμα και σε συστήματα όπως της Σουηδίας, 
υπάρχουν φαινόμενα επικίνδυνων συμπεριφορών διαχειριστών κεφαλαίων, 
παραπλανητικές διαφημίσεις και απώλειες. Προβληματισμό προκαλεί στο ίδιο 
πλαίσιο για τις μελλοντικές αποδόσεις το συμπέρασμα της μελέτης του ΙΟΒΕ 
ότι «ταυτόχρονα, η προτεινόμενη μεταρρύθμιση δεν φαίνεται να επιδεινώνει την επάρκεια 
των συντάξεων σε σύγκριση με το σενάριο “χωρίς μεταρρύθμιση”». Στα στοιχεία της 
Αναλογιστικής Μελέτης δεν βλέπουμε πουθενά τη διαφοροποίηση μεταξύ 
των τριών επιλογών επιπέδου ρίσκου, δηλαδή ανάμεσα στο χαμηλό, το 
μέτριο και το υψηλό. Έτσι, δεν προκύπτει βάσει ποιας επιλογής ρίσκου 
προκύπτουν τα αποτελέσματα για τις νέες επικουρικές που περιλαμβάνει 
η Αναλογιστική Μελέτη την οποία επικαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί.

Από τα παραπάνω συνάγεται ξεκάθαρα ότι το νομοσχέδιο για την κεφαλαιοποίηση 
της επικουρικής σύνταξης, πέρα από τις νέες συντάξεις που θα δημιουργήσει, 
οι οποίες θα είναι εκτεθειμένες στο ρίσκο των αγορών και της οικονομίας, θα 
προκαλέσει και νέα δυσβάσταχτα δημοσιονομικά κόστη για τη νέα γενιά –και 
όχι μόνο–, που θα διαμορφώνονται επίσης βάσει των εξελίξεων στις αγορές. 
Δημοσιονομικά κόστη που σε καμία περίπτωση δεν είναι συμβατά ούτε με τη 
σημερινή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας ούτε με τους δημοσιονομικούς 
στόχους που έχουν τεθεί. Κόστη τα οποία θα επωμισθούν και οι παλιοί και οι 
νέοι εργαζόμενοι, προκειμένου να υλοποιηθεί μια μη αναγκαία μεταρρύθμιση, 
δεδομένης της σταδιακής μείωσης του κόστους των συντάξεων σχεδόν στο 
11,9% του ΑΕΠ και μιας ακόμα πιο περιορισμένης κρατικής χρηματοδότησης 
πέριξ του 3,2% του ΑΕΠ το 2070 (Αναλογιστική Μελέτη του 2020). Πρόκειται 
για μια ιδεοληπτική νεοφιλελεύθερη μεταρρύθμιση, με κόστος κοινωνικό και 
δημοσιονομικό, που θα επιφέρει την αβεβαιότητα και σε επίπεδο συντάξεων και 
σε επίπεδο δημόσιου χρέους.
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11. Σε ό,τι αφορά τη μελέτη του ΙΟΒΕ, αυτή υιοθετεί διαφορετικά σενάρια από 
εκείνα της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (α. προβολές μακροοικονομικών 
μεγεθών του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου 
Οικονομικών και όχι της ΕΕ, που ακολουθεί η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, και β. 
συμμετοχή του 10%, 20%, 30% των νυν ασφαλισμένων της επικουρικής συνολικά 
και όχι της ηλικιακής ομάδας κάτω των 35), χωρίς όμως να προκύπτει ότι 
αυτά διαφοροποιούν αισθητά τα δεδομένα, πέρα από το γεγονός ότι η σχετική 
μελέτη υποεκτιμά το κόστος της μετάβασης και τον αριθμό των συνταξιούχων 
μετά το 2060.  

12. Ο ΙΟΒΕ, μη εύλογα από κάθε άποψη, θεωρεί, σε όλα τα σενάρια που 
εξετάζονται στο πλαίσιο της μελέτης του, ότι μόλις το 20% των πόρων του 
Ταμείου θα τοποθετείται σε επενδύσεις στο εξωτερικό και το 80% σε εγχώριες 
επενδύσεις, γεγονός που δεν επιβεβαιώνει η Τράπεζα της Ελλάδος από την 
έως τώρα καταγεγραμμένη εμπειρία των ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, στις 
31.12.2020 το 57,14% των χρηματοοικονομικών επενδύσεων των ασφαλιστικών 
εταιρειών ήταν τοποθετημένο σε περιουσιακά στοιχεία του εξωτερικού, ενώ το 
42,86% σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία και λιγότερο από το 3,2% σε μετοχές 
(ΤτΕ: 2021)2.

Πιο αναλυτικά, ο ΙΟΒΕ υιοθετεί την εκτίμηση ότι 80% των αποθεματικών του 
νέου Ταμείου θα επενδύεται εγχωρίως, με διάφορα σενάρια γα τα ποσοστά 
που επενδύονται σε εγχώριες παραγωγικές επενδύσεις (σχηματισμός πάγιου 
κεφαλαίου) και σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ το μέσο ετήσιο 
πραγματικό επιτόκιο απόδοσης των επενδύσεων του Ταμείου στο σενάριο 
βάσης είναι 2%, δηλαδή όσο και στο σενάριο της ΕΕ για τα κεφαλαιοποιητικά 
Ταμεία.

13. Ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των σημερινών ασφαλισμένων έως 35 
ετών στο νέο σύστημα, ο ΙΟΒΕ εκτιμά ότι η επίδραση στα αποθεματικά του 
Ταμείου θα κυμαίνεται μεταξύ 289 και 316 δισ. ευρώ (29% και 33% του ΑΕΠ, 
αντίστοιχα) στο τέλος της περιόδου, το 2070. Από τις εγχώριες επενδύσεις 
φαίνεται μια θετική επίδραση στις νέες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου έως και 
1,3% του ΑΕΠ στο τέλος της περιόδου, το 2070. Αντίστοιχα, η συνολική έμμεση

2 Τράπεζα της Ελλάδος (2021) Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων: δ’ τρίμηνο 
2020, https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-enhmerwsewn/
enhmerwseis ?announcement=89c09996-272b-4679-9bc2-a250c0e87003

https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-enhmerwsewn/enhmerwseis ?announcement=89c09996-272b-4679-9bc2-a250c0e87003
https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-enhmerwsewn/enhmerwseis ?announcement=89c09996-272b-4679-9bc2-a250c0e87003


επίδραση στα φορολογικά έσοδα κυμαίνεται μεταξύ 3,6 δισ. και 5,2 δισ. ευρώ 
(σε σταθερές τιμές του 2019) στο τέλος της περιόδου (το 2070), ενώ η σωρευτική 
επίδραση σε φορολογικά έσοδα κυμαίνεται μεταξύ 65 δισ. και 96 δισ. ευρώ (σε 
σταθερές τιμές του 2019) στο τέλος της περιόδου, το 2070.

14. Η μελέτη εκτιμά ότι η συνολική επίδραση στην απασχόληση θα είναι μεταξύ 
0,3% και 0,5% της συνολικής απασχόλησης στα τέλη της περιόδου (το 2070), σε 
σύγκριση με το επίπεδο της απασχόλησης που εκτιμάται ότι θα καταγραφόταν 
την ίδια περίοδο εάν η μεταρρύθμιση δεν λάμβανε χώρα. Ακόμη, προβλέπει ότι 
μεταξύ των διαφορετικών σεναρίων εγχωρίων επενδύσεων, η συνολική επίδραση 
στο ΑΕΠ κυμαίνεται μεταξύ 5% και 8% στα τέλη της περιόδου (το 2070), σε 
σύγκριση με το επίπεδο του ΑΕΠ που εκτιμάται ότι θα καταγραφόταν την ίδια 
περίοδο χωρίς τη μεταρρύθμιση. Τα δύο αυτά μεγέθη όμως δεν συνάδουν, γιατί 
μια αύξηση του ΑΕΠ τέτοιου ύψους αναλογικά θα έπρεπε να οδηγεί σε αύξηση 
και της απασχόλησης, ειδικά εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η θετική ετήσια 
επίδραση στις νέες επενδύσεις κυμαίνεται μεταξύ 0,9% και 1,3% του ΑΕΠ στο 
τέλος της περιόδου, δηλαδή το 2070.

15. Ειδικότερα σε ότι αφορά το ΑΕΠ, η αύξηση στο σενάριο βάσης εκτιμάται κατά 
0,32% το 2032, 1,18% το 2042 και 6,55% το 2070. Υπό το αισιόδοξο σενάριο, το ΑΕΠ 
της χώρας ενισχύεται, λόγω της μεταρρύθμισης, κατά 0,48% το 2032, 1,73% το 
2042 και 6,97% το 2070, σε σύγκριση με το επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας 
αν δεν υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση. Υπό το συντηρητικό σενάριο, η ενίσχυση 
του ΑΕΠ είναι αντίστοιχα 0,14% το 2032, 0,67% το 2042 και 4,54% το 2070. Τα 
παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η καθαρή επίδραση της μεταρρύθμισης 
θα είναι 0,18 της ποσοστιαίας μονάδας το 2032, 0,51 της ποσοστιαίας μονάδας το 
2042 και 2,01 ποσοστιαίες μονάδες το 2070. Από τα δεδομένα αυτά φαίνεται να 
είναι ιδιαίτερα αναιμική η επίδραση στο ΑΕΠ την πρώτη εικοσαετία υλοποίησης 
της μεταρρύθμιση.
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Αντίστοιχα, στην απασχόληση η επίδραση είναι σχεδόν μηδενική. Στο σενάριο 
βάσης η απασχόληση ενισχύεται κατά 0,08% το 2032, 0,18% το 2042 και 0,39% 
το 2070 λόγω της μεταρρύθμισης, σε σύγκριση με το επίπεδο απασχόλησης αν 
διατηρούνταν το ισχύον σύστημα. Υπό το αισιόδοξο σενάριο (HHO), η ενίσχυση 
της απασχόλησης φτάνει το 0,12% το 2032, το 0,25% το 2042 και το 0,53% το 2070, σε 
σύγκριση με τη διατήρηση του ισχύοντος συστήματος (ενώ, υπό το συντηρητικό 
σενάριο LLL, η ενίσχυση της απασχόλησης είναι αντίστοιχα 0,05% το 2032, 0,12% 
το 2042 και 0,28% το 2070). Συγκεκριμένα, η πραγματική αύξηση της απασχόλησης 
λόγω της μεταρρύθμισης είναι αντίστοιχα 0,02 της ποσοστιαίας μονάδας το 2032, 
0,06  της ποσοστιαίας μονάδας το 2042 και 0,11 της ποσοστιαίας μονάδας το 2070.

17. Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, η ενίσχυση των εσόδων του Δημοσίου εκτιμάται ότι 
αντισταθμίζει πλήρως, σε πραγματικούς όρους, το ετήσιο δημοσιονομικό κενό 
που δημιουργεί η μεταρρύθμιση, με τη μείωση των εσόδων του Δημοσίου από 
ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες πλέον κατευθύνονται στο Νέο Ταμείο, ήδη από 
το 2032 στο σενάριο βάσης. Υπό το αισιόδοξο σενάριο (HHO), η εν λόγω πλήρης 
αντιστάθμιση του ετήσιου δημοσιονομικού κενού επέρχεται ακόμη νωρίτερα, 
το έτος 2031 (υπό το συντηρητικό σενάριο LLL, η αντιστάθμιση του ετήσιου 
δημοσιονομικού κενού επέρχεται αργότερα, το έτος 2038). Το συμπέρασμα αυτό 
ωστόσο δεν έχει καμία βάση, καθώς δημοσιονομικό κενό στα έσοδα δεν 
θα υπάρξει, αφού οι εισφορές των νέων ασφαλισμένων θα εισπράττονται 
απλά από άλλο δημόσιο φορέα.

18. Ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί το συνολικό δημοσιονομικό συμπέρασμα της 
μελέτης του ΙΟΒΕ που θεωρούμε ότι δεν τεκμηριώνεται πρακτικά αν λάβουμε 
υπόψη τις εκτιμήσεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής για το κόστος μετάβασης. 
Ο ΙΟΒΕ θεωρεί ότι τα αυξημένα δημόσια έσοδα, λόγω της ανάπτυξης που 
προκαλεί η υλοποίηση της μεταρρύθμισης, καλύπτουν πλήρως τις σωρευτικές 
δημοσιονομικές απώλειες σε πραγματικούς όρους το 2040, υπό το σενάριο
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βάσης. Υπό το αισιόδοξο σενάριο (HHO) αυτή η σωρευτική δημοσιονομική 
εξισορρόπηση επέρχεται δύο έτη νωρίτερα, το 2038 (υπό το συντηρητικό 
σενάριο LLL, αυτή η σωρευτική δημοσιονομική εξισορρόπηση επέρχεται το 
2045). Πώς όμως είναι δυνατόν να γίνεται αυτό, όταν τα μεγάλα κόστη για τη 
μετάβαση προκύπτουν μετά το 2050; Σύμφωνα με εκτίμηση του πρώην Ενιαίου 
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), το 2040 θα 
πρέπει να καλυφθεί από το κράτος ως εγγυητή το ποσό των 1,2 δισ. ευρώ σε 
τιμές 2021 και σωρευτικά 11, 1 δισ. ευρώ, όμως το 2050 τα αντίστοιχα ποσά είναι 
1,7 δισ. ευρώ και 26 δισ. ευρώ, το 2060 2,4 δισ. ευρώ και 47 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, 
και το 2070 3 δισ. ευρώ και 74 δισ. ευρώ, αντίστοιχα. Πώς γίνεται λοιπόν να 
καλυφθεί αυτό το ποσό ήδη από το 2040; Ποια «δημιουργικά μαθηματικά» 
μπορούν μέσα σε 20 έτη, από τα υποτιθέμενα αυξημένα φορολογικά έσοδα, να 
εξασφαλίσουν, σε σταθερές τιμές 2021, 56 δισ. ευρώ;

Όλα τα παραπάνω χωρίς αμφιβολία κάνουν ιδιαίτερα προβληματική την 
εφαρμογή της προτεινόμενης μεταρρύθμισης, ειδικά την παρούσα περίοδο και 
ειδικά υπό το φόβο μιας νέας περιόδου ύφεσης όπως εκείνης του 2008, οπότε, 
σε αντίστοιχη περίπτωση, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να λάβουν τις εγγυημένες 
συντάξεις και του παλαιού και του νέου συστήματος και το κράτος θα πρέπει 
για εκείνη την περίοδο να καταβάλει το κόστος της μετάβασης των συντάξεων 
του παλαιού συστήματος (το νομοσχέδιο αναφέρει βέβαια ότι διασφαλίζει 
διαχρονικά την επάρκεια και όχι το ύψος των παροχών των ασφαλισμένων 
και των συνταξιούχων του), το κόστος των συντάξεων χηρείας και αναπηρίας, 
καθώς και το κόστος των εγγυημένων ελάχιστων συντάξεων (εισφορές συν 
πληθωρισμός), δηλαδή θα κληθεί να επωμιστεί ένα τετραπλό κόστος λόγω 
της μεταρρύθμισης, τη στιγμή που για τις επικουρικές συντάξεις σήμερα 
δεν καταβάλλει ούτε ένα ευρώ ο κρατικός προϋπολογισμός. Γίνεται λοιπόν 
αντιληπτό ότι, εάν εγκριθεί το νομοσχέδιο ως έχει, τότε το κράτος τελικά θα είναι 
αυτό που θα αναλάβει το ρίσκο των αγορών(!), κάτι που αποτελεί παγκόσμια 
πρωτοτυπία μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κόστους των 
επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν δυστυχώς την ορθότητα των αντιρρήσεων 
όσων από την πρώτη στιγμή αντέδρασαν από τη σκοπιά προάσπισης του 
δημόσιου συμφέροντος και εγγύησης των συντάξεων των Ελλήνων πολιτών 
μακροπρόθεσμα. Εν κατακλείδι παραφράζοντας τα λόγια του αρμόδιου 
Υφυπουργού, κ. Τσακλόγλου, που ως καθηγητής σε μια κλειστή συνάντηση 
στο Κέντρο (νέο)Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) είχε χαρακτηρίσει την 
πρόταση των κ.κ. Νεκτάριου, Τήνιου και Συμεωνίδη για την εισαγωγή της 
κεφαλαιοποίησης στο σύνολο της κοινωνικής ασφάλισης «εκπληκτικά 
ανεφάρμοστη», θα πούμε ότι η δική του πρόταση πρέπει να χαρακτηριστεί 
ως εκπληκτικά ανεφάρμοστη για τα δημόσια οικονομικά της χώρας και μη 
συμβατή με το δημόσιο χρέος της.
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